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Abstrakt
Bakalářská práce analyzuje rozvoj vzdělanostní společnosti. Soustředí se na
srovnání ideálu a reality vzdělávání v moderní společnosti a mapuje proměny školy a
vzdělávání v průběhu 20. století. Práce vychází zejména z odborné literatury
zaměřené na danou problematiku. Práce vymezuje pojmy vzdělanostní společnost,
vzdělávání, vzdělání a školské systémy. Součástí práce je rovněž analýza výzkumu
PIAAC. V práci jsou také řešeny názory na testování schopností žáků a otázky
aktuální vzdělávací politiky.
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Abstract
The thesis analyzes the development of the knowledge society. It focuses on
the comparison of the ideal and the reality of education in modern society and charts
the transformation of schools and education in the 20th century. This thesis is mainly
based on sociological literature focusing on the issue. This thesis defines the
concepts of knowledge society, education and education systems. The thesis also
analyzes research PIAAC. The thesis is also focus on opinions of testing the pupils
skills and current issues of educational policy.
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Úvod
Ve své práci se chci věnovat problematice vzdělanostní společnosti, která
v posledních několika letech prošla řadou změn. Poznávání a vědění jsou základními
atributy člověka, a proto se práce bude zabývat historickým vývojem vzdělání
především ve 20. století, kdy byly položeny základy moderního školství.
Otázka vzdělanostní společnosti je mi poměrně blízká. Již během mého
vysokoškolského studia mě nejednou napadla myšlenka, zda moje studium uplatním
v budoucí praxi a bude ohodnoceno adekvátně mému úsilí. Dle mého názoru dříve
patřil učitel k nejvlivnějším lidem ve společnosti, měl určitý vyšší sociální status než
dnes. I přestože v průměrném hodnocení v letech 2004 – 2008 se učitel řadí do první
pětky prestižních zaměstnání,1 dle mého názoru sociální prestiž mezi lidmi ztrácí.
Dnes je situace týkající se vzdělanostní společnosti poněkud jiná, než tomu
bylo ve dvacátém století. Dříve byl člověk s vysokoškolským diplomem „někdo“.
Tito lidé získávali práci ve státní sféře na lukrativních postech se spoustou benefitů a
uznání. Dnešní generace se nachází ve zcela jiné situaci, vysokoškolský diplom není
nic výjimečného nebo neobvyklého. Uplatnění se na trhu práce je mnohem složitější
s vysokoškolským diplomem, než tomu bylo o půl století dříve.
Tuto problematiku vývoje a změny ve vzdělanostní společnosti mapuje
sociologická knižní publikace zabývající celkovou proměnou škol a vzdělávání
během 20. století „Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna“ od Jana
Kellera a Lubora Tvrdého, která bude stěžejní knihou pro zpracování této bakalářské
práce. Další významnou publikací je „Nerovnosti ve vzdělání: od měření k řešení“
od kolektivu autorů Matějů, Straková, Veselý. Vycházet budu rovněž z publikace
„Školství věc (ne)veřejná“, která mapuje výsledky výzkumu veřejného mínění.
Bakalářská práce zmapuje proměny škol a vzdělávání v průběhu 20. století
v evropských poměrech a zejména pak v České republice. Bude zde řešena
problematika vzdělanostní reprodukce. Hlavním cílem práce je zjistit, zda: „Je pro

1

Prestiž povolání [online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2008 [cit. 2015-03-5]. Dostupné
z:http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3543/f3/100819s_eu80829.pdf
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českou

veřejnost

otázka

toho,

jak

škola

(ne)přispívá

k

udržování

sociálních/vzdělanostních nerovností kritériem při vnímání/hodnocení škol?“
Ve své bakalářské práci z historického hlediska analyzuji proměny hodnot
vzdělávání ve 20. století. V další části vymezím stěžejní pojmy – vzdělanostní
společnost a vzdělanostní reprodukci. Popíši současnou strukturu českého školství.
Dále se zaměřím na výzkumy percepce škol, kde mne zajímá především hodnocení
škol z pohledu české veřejnosti a rovněž vliv výchovy na výběr vzdělání. Pro
výzkum bude využito poznatků z mezinárodního výzkumu dospělých

PIAAC.

V další části této práce se zaměřím na očekávané schopnosti jedince v současné
společnosti.
Bakalářská

práce

vychází

nejen

z odborné

literatury

(především

sociologických publikací), ale také z výzkumů veřejného mínění v ČR,
mezinárodních výzkumů či odborných článků.

Veškeré materiály, které budou

využity pro účely této bakalářské práce, budou řádně uvedeny na konci práce a řádně
ocitovány.
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1. Vzdělanostní společnost
Na úvod této práce bych ráda uvedla některé základní pojmy, které budou
nepostradatelné pro účely této bakalářské práce. Mezi tyto základní pojmy patří:
vzdělanostní společnost, vzdělávání, vzdělání a školské systémy.
Základním pojmem této práce je vzdělanostní společnost = „knowledge
society“ nebo také společnost vědění. Jan Keller tímto pojmem označuje stav
společnosti, kdy vědění vstupuje do tržního procesu zhodnocování jako prvek, který
přináší vyšší zisk než klasická průmyslová výroba.
Vzdělávání je proces směřující primárně k rozvoji vědomostí (představy,
pojmy, názvy), dovedností, návyků (motorické, intelektuální) a schopností
(motorické, intelektuální).
Vzdělání je poměrně neujasněný termín, a často bývá zaměňován s termínem
vzdělávání. Prostřednictvím vzdělávacích procesů si jedinec osvojuje vědomosti,
dovednosti, postoje, hodnoty a normy. Rozlišují se tři základní úrovně vzdělání:
základní vzdělání, středoškolské a vysokoškolské.
Vzdělanost je termín hojně používaný nicméně málokdy jasně vymezený.
Dosažená vzdělanost populace vyjadřuje podíl osob v zemi s určitou úrovní vzdělání.
Ze sociologického pohledu je vzdělanostní struktura obyvatelstva např. podíl
vysokoškolsky vzdělaných osob. Pojem vzdělanost je rovněž úzce spojován s
pojmem kvalita vzdělání.
Školské systémy jsou ve velké většině rozdílné a v mnoha aspektech se
odlišují. Většina vyspělých států se snaží dosáhnout harmonizace pomocí obdobných
trendů. I přesto jsou výsledky ve vybraných zemích rozdílné. I přes snahu vystavit
vzdělávací systémy stejným podmínkám a požadavkům, se stále prosazují zaběhnuté
tradice a regionální podmínky. Popis českého vzdělávacího systémů je na úrovni
Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci (OECD). Popis se řídí standardní
mezinárodní klasifikací stupňů vzdělávání International Standard Classification of
Education (ISCED – Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání).

ISECD

rozlišuje sedm úrovní podle stupně vzdělávání, které jsou popsány v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1: Úrovně vzdělávání
Kód Úroveň vzdělání
0

preprimární vzdělávání (bez vzdělání)
mateřské školy

1

primární vzdělávání
základní vzdělání

2

nižší sekundární vzdělání
nižší střední vzdělání

3

vyšší sekundární vzdělání
vyšší střední vzdělání

4

postsekundární vzdělávání nižší než terciární
nástavbové střední vzdělání

5

první stupeň terciárního vzdělávání
vyšší odborné školy

6

druhý stupeň terciárního vzdělávání
vysokoškolské vzdělávání

Zdroj: vypracováno na základě: Zpravodaj výzkumného ústavu odborného školství. Národní ústav
odborného
vzdělávání
[online].
1999
[cit.
2015-04-13].
Dostupné
z:
http://www.nuv.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/1999/ZP9904Pa.pdf

Každý jedinec v průběhu svého vývoje prochází jednotlivými úrovněmi
vzdělání. Přičemž někteří jedinci mohou dosáhnout vyššího vzdělání než ostatní. To
je ovlivněno několika základními faktory, které budou dále podrobněji rozebrány v
následujících kapitolách.
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2. Vzdělanostní společnost v evropských poměrech
Vzdělanostní společnost patří k frekventovaným pojmům vědných disciplín.
Daniel Bell je první, který se problematikou postindustriální společnosti zabýval v
letech 1966 a 1973, tedy v době, kdy vrcholí industriální společnost.2 Americký
sociolog Robert A. Lane používal pojem „knowledgeable society“.3 Za nejdůležitější
typ vzdělání považuje teoretické vědění, které vychází ze širokého kulturního
základu. Symbolem společnosti se pak stává univerzita, která tento základ produkuje.
Kromě amerického sociologa Daniela Bella se touto problematikou zabýval také
francouzský sociolog Alain Touraine.4 Oba se shodně domnívali, že základní
strukturu společnosti bude určovat vzdělání. Očekávalo se, že vzdělání bude hnacím
motorem společnosti. Ano, vzdělání se klade jako naprostá priorita kulturně
vyspělých zemí, ale je nutné si uvědomit, že rozvoj vzdělanosti sám o sobě není
schopen vyřešit problémy společnosti, ať už v oblasti ekonomiky nebo v sociální
sféře společnosti. Nepotvrzuje se, že by výše vzdělání přímo ovlivňovala
ekonomickou výkonnost

země nebo podnikatelský potenciál obyvatelstva.

Překvapením může být, že se neprokázala ani přímá souvislost s nezaměstnaností.
Odborníci i široká společnost považují vzdělanost za „všelék“, za kouzelné
zaříkadlo, které je schopno vyléčit všechny nemoci současného světa.5 Odborníci z
ekonomických sfér s nárůstem vědění doufají ve vyšší konkurenceschopnost země,
sociologové za nástroj na řešení sociálních problémů, politologové za všeobecný
rozvoj demokracie a občanské společnosti.

2

BELL, Daniel. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. New York:
Basic books, 1973, xiii, 507 s. ISBN 0-465-01281-7
3

KELLER Jan, TVRDÝ Lubor. Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna. 1.Vyd. Praha:
SLON, 2008, s. 24.
4

Biography: Alain Touraine Facts [online].
http://biography.yourdictionary.com/alain-touraine
5

2010

[cit.

2015-04-13].

Dostupné

z:

KELLER Jan, TVRDÝ Lubor. Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna. 1.Vyd. Praha:
SLON, 2008, s. 25
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Na vzdělávací systémy, které jsou praktikovány v demokratických státech, jsou
kladeny dvě základní podmínky:
a) zajištění vysoce kvalitního vzdělávání
b) zajištění spravedlivého vzdělání všem podle jejich možností a schopností6

Podmínky vycházejí ze vzdělávacích politik demokratických států. Koncepty
vzdělávací politiky se více či méně liší např. v závislosti na historickém vývoji země.
V současné době jsou stále patrnější snahy o jejich sjednocení a to především
v členských státech Evropské unie.7
Kvalita vzdělání je jedním z nejdůležitějších aspektů v mezinárodním prostoru.
Kvalitní vzdělání občanů daného státu vede k ekonomické konkurenceschopnosti
jednotlivých států. Nemalý důraz je kladen na spravedlivý přístup ve vzdělání, který
podporuje sociální stabilitu uvnitř státu. Spravedlnost v oblasti vzdělávání je jedním
z nejdůležitějších cílů vyspělých demokratických politik. Aby stát směřoval
k ideálnímu procesu vzdělávání, klade si základní otázky, např. Jaký přístup ve
vzdělání je spravedlivý? Chápeme spravedlnost stejně jako rovnost?
Ze sémantického hlediska je mezi pojmy spravedlnost a rovnost v češtině rozdíl,
v angličtině jsou si daná slova dosti podobná equity – spravedlnost / equality –
rovnost. K záměně slov dochází velice často, a to nejen díky grafické podobě slov,
ale také díky OECD překladům, kde je equity překládáno jako spravedlnost, ale také
jako rovnost. 8 Z mého pohledu rovnost nečiní rozdílu mezi lidmi. V 21. století mezi
lidmi převládá pojetí nerovnosti mezi lidmi např. z hlediska postavení ve společnosti,
prestiž, výše platu, vzdělání apod. Spravedlnost je rovné zacházení s lidmi – „rovné
zacházení s rovnými.“

6

WALTEROVÁ, Eliška. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004, s. 365-367

7

BRDEK, Miroslav, VYCHLOVÁ, Helena. Evropská vzdělávací politika : programy, principy a cíle.
Praha : Aspi publishing s.r.o., 2004.s. 16.
8

KOUCKÝ Jan., KOVAŘOVIC Jan., PALEČKOVÁ Jana, TOMÁŠEK Vladislav. Učení pro život.
Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Učitelské noviny 2004, č. 46, s. 1–20.
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Vzdělání jedince má v moderních společnostech nemalý význam pro celou
společnost. Podle dosaženého vzdělání přiděluje společnost statusový znak, dle
kterého je jedinec zařazen k určité sociální skupině. Čím mají lidé vyšší vzdělání, tím
se obvykle dostávají výš ve společenském žebříčku. Z hlediska sociální struktury
společnosti plní systém vzdělávání dvojí funkci:
a) zachovává daný stav sociální vrstvy
b) tlumí vzdělanostní rozdíly v sociálním uspořádání9

Jako příklad uvedu dva vyhraněné modely. První model je ten, kdy mají na
nejvyšší vzdělání právo pouze občané z nejvyšších sociálních kruhů. Druhý model
poskytuje plošně vzdělání co největšímu počtu obyvatel, bez ohledu na sociální
postavení občanů. Ve vyspělých zemích západního světa dochází ke kombinaci obou
modelů, kdy je kladen důraz na běžné vzdělání, které je dostupné všem zájemcům a
zároveň

existuje

možnost

získání

exklusivního

a

prestižnějšího

vzdělání

v nadstandardních institucích. K tomuto modelu postupně směřuje Česká republika,
kdy je od poloviny 90. letech čím dál větší nabídka soukromého školství. Kvalita
našeho soukromého sektoru ještě zdaleka není ekvivalentem prestižního soukromého
zahraničního vzdělávání.
V jednotlivých zemích Evropy se vzdělanost vyvíjela různě. Některé země mají
vyšší podíl vzdělanosti, jiné naopak nižší, mezi ně patří právě i Česká Republika. To,
jakým způsobem se vyvíjí vzdělanostní společnost, je ovlivněno několika faktory a
to jak pozitivními, tak negativními.
Mezi pozitivní faktory, které přibližují společnost daného států k ideálu ve 20.
století, řadíme: vysokou míru vzdělanosti, vyšší ekonomický vývoj, nižší míru
nezaměstnanosti. Kombinací výše zmíněných faktorů dochází ke dvěma modelovým
extrémům:
1) ekonomicky a sociálně vyspělý stát, ale málo vysokoškolsky vzdělané populace
např. Lucembursko, Rakousko
9

TOMÁŠEK, Marek. Systém vzdělávání: vyhovuje nám? Tisková konference STEM [online]. 2002,
(6/2002) [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.stem.cz/tisk.php?id=326
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2) nízká produktivita práce, velká nezaměstnanost, ale hodně vysokoškolsky
vzdělaných lidí např. Estonsko, Lotyšsko10
Zajímavým ukazatelem je bezesporu také podíl vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva v populaci Evropy, konkrétní čísla ukazuje následující graf.

Graf č. 1: Podíl dospělých s vysokoškolským vzděláním (2005)

Zdroj: KOUCKÝ Jan., ZELENKA Martin. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých
škol na pracovním trhu 2006.

Česká republika měla v roce 2005 podíl dospělých s terciálním vzděláním v
rozmezí 25-64 let kolem 12 %. Pokud se zaměřím na skupinu dospělých ve věkovém
rozmezí 25-34 let, zde průměr činí přibližně o 2 % více. Je zde patrná určitá
zaostalost za ostatními státy EU, kde je průměr téměř dvojnásobný.

10

KLEŇHOVÁ Michaela, ŠŤASTNOVÁ Pavlína, CIBULKOVÁ Pavla. České školství v
mezinárodním srovnání: stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a
glance. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2002, sv. Ročenka.
s.25-29
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3. Proměny hodnot vzdělávání ve 20. století
V průběhu 20. století došlo k řadě změn nejen v oblasti vzdělávání.
K zásadním změnám dochází kolem poloviny sedmdesátých let 20. století, kdy došlo
k posunům ve fungování vyspělých společností.

11

(pokud není uvedeno jinak v této

kapitole je čerpáno z publikace od Jana Kellera a Lubora Tvrdého „Vzdělanostní
společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna“). V posledních dvou dekádách 20. století
prudce

zesiluje

globalizace

ekonomiky,

která

klade

vysoké

nároky

na

konkurenceschopnost firem. Důsledkem přechodu velkých firem k síťovému
uspořádání se mění požadavky na pracovní sílu a také celkový trh práce. Rozvoj
flexibilizovaných forem pracovních kontraktů a potíže pojistných systémů sociálních
států prohlubuje prudký nárůst nezaměstnanosti v poslední čtvrtině 20. století. Ze tří
pilířů poválečné společnosti blahobytu (sociální stát, rodina, trh práce), tak nezůstává
ušetřen ani jeden. Krizi sociálního zabezpečení dále zvýrazňuje proces stárnutí.
Neustále se prohlubující potíže sociálního státu mají výrazné dopady v době
globalizace na sociální strukturu vyspělých zemí. Končí již představy o jedné
masivní střední vrstvě, která bude početně sílit v prostředí velkých formálních
organizací. Postupné zmenšování těchto organizací a jejich přechod na sítě ohrožují
společnost,

která

je

zatím

spolehlivě

integrovaná

na

bázi

dostupného

zaměstnaneckého poměru, s pojištěním proti možným sociálním rizikům.
Tito lidé, uvolnění z dosavadních vazeb, nemají požadované vlastnosti a
zkušenosti, aby se mohli uplatnit v této nově vznikající produkční a společenské
struktuře. Trh práce, který vyřešil otázku z 19. století, kdy z potomků proletářů a
drobných podnikatelů udělal zaměstnance velkých formálních organizací, není
schopen zaměstnat ty, kteří musejí odejít ze zmenšených organizací. Vzdělanostní
společnost se má stát řešením všech těchto potíží. Koncem 20. století se po jejím
znovuzavedení volá stejně hlasitě jako po druhé světové válce, ale nyní by měla být
společnost vzdělání odpovědí na jiný typ problémů, než jaké byly řešeny
v padesátých a šedesátých letech. V polovině 20. století měla sloužit jako nástroj
sociálního vzestupu nižších vrstev do nové střední třídy zaměstnanců větších
11
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organizací, ale nyní jsou nové střední třídy ohroženy změnou organizace práce a
změnou celé ekonomiky, vzdělání má tedy posloužit jako účinná strategie před
individuálním propadem, který v budoucnu hrozí. Vzdělání, které dříve bylo
považováno jako opora skupinové naděje, se nyní proměňuje v jakousi individuální
pojistku. Společnost má být tedy opět složena z velkého množství nezávislých lidí,
kteří jsou schopni využívat svůj vzdělanostní kapitál a snaží se jej ustavičně
zhodnocovat.
Tehdy nové pojetí vzdělanostní společnosti zavedl uznávaný sociolog Jan
Keller, který pojem vzdělání dělí do tří oblastí: škola jako chrám, škola jako výtah a
škola jako pojišťovna. Následující podkapitoly podrobněji pojednávají o tomto
Kellerově rozdělení.

3.1 Chrám
Klasické pojetí vědění
Škola dříve bývala místem, kdy veškeré dění v ní mělo nádech jakési
posvátnosti. Vědění bylo považováno za výsadu nemnohých a sloužilo především
k poznání běžně nedostupných pravd, jejichž odkrytí přinášelo spásu duše. Není
náhoda, že dějiny evropského školství jsou propojeny s dějinami církve. Franҫois
Dubet ve své knize Úpadek institucí12 uvádí, že církev vymyslela školu, protože ji
k tomu vedlo přesvědčení, že vzdělání má univerzální vliv na duše věřících.
V této době církevní jurisdikci podléhali všichni příslušníci univerzity.
Učitelé a studenti museli dodržovat stanovené církevní úkony, povinná byla účast na
některém procesí a za samozřejmost se považovali také určené náboženské
povinnosti. Součástí klasického pojetí bylo opakované církevní vyhlašování zásady
bezplatnosti vzdělávání, protože církev vycházela z názoru, že vědění je darem od
boha

a

nemůže

být

prodáváno,

neboť

by

to

znamenalo

hřích

svatokupectví - simonie13. Ve školách nešlo pouze o nauku praktických dovedností,
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oblastí práva či medicíny, ale především o vštípení určitých pevných idejí a
sentimentů.
Ještě dlouho do 20. století zůstává škola chrámem a to ve smyslu toho, že je
stále místem předávání vědění jako něčeho vyššího, výjimečného, cenného, co
kvalitativně překračuje oblast pouhého všedního užitku.
Sociální distribuce vědění
Odvrácenou stanou těchto poměrů, v nichž byla škola chápána jako svatyně
vzdělávání a vědění, byla skutečnost, že vzdělání bylo sice považováno za
privilegium, ale bylo vyhrazeno pouze pro malou skupinku vyvolených. Dostupnost
vzdělání byla velmi rozdílná, ženy neměly umožněn přístup na vysoké školy dlouho
do 19. století.
Po celé 19. století přístup k vyššímu vzdělání zůstal omezen na členy
privilegovaných vrstev. To mělo důsledky na veškeré předávané vědění. Nebylo
důležité, aby škola zprostředkovávala praktické znalosti, protože samotné vlastnictví
maturitního vysvědčení nebo dokonce vysokoškolského diplomu svému držiteli
zaručovalo vyšší postavení. Lidé se vzděláním nemuseli mezi sebou soupeřit o
uplatnění na trhu práce, protože trh byl většinou vyhrazen pro lidi bez vzdělání.
Spory o povahu vědění
V Durkheimově a Comtově koncepci představuje vzdělanost a vědění
jednoznačně přínos pro celou společnost i pro všechny její členy. Tento optimistický
přístup chápe rozvoj vzdělání zcela jednoznačně jako celkový faktor pokroku.
Vědění má být předpokladem projevu účasti člověka na širší kultuře společnosti,
v níž žije. Může být ale také považováno za nástroj sloužící ke zvyšování technické
účinnosti působení člověka na přírodu a ostatní lidi. Může být považováno také jako
za základní předpoklad individuálního zisku, který přispívá k blahobytu celé
společnosti. 14
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Toto harmonizující pojetí ovšem nevyvolává všeobecný souhlas, polemizují
nad ním představitelé kritické sociologie, kteří upozorňují, že vědění může být
snadno zneužito držiteli mocenských pozic a může být tedy použito k manipulaci se
zbytkem společnosti, k jejímu ovládání a také kontrole. V dějinách sociologie až do
současné doby se tedy střetává oslava vědění coby nástroje integrity a koheze
společnosti, s kritikou vědění jakožto mocného zdroje nerovnosti a sociální
polarizace.15

3.2 Výtah
Škola v podobě výtahu plní podobné funkce jako v podobě chrámu, liší se
pouze prostředky. V rámci rozsáhlé vlny modernizace, jež přichází brzy po světové
válce, se snaží se posílit kulturní identitu a politickou soudržnost společnosti.
Zajišťuje ji tím, že masově otevírá přístup k tomu, co dříve bylo určeno pouze pro
elity. Ve všech vyspělých zemích tedy dochází k prudkému vzestupu poptávky po
vzdělání. Díky výraznému vzestupu reálného příjmu, lepšímu sociálnímu zajištění,
štědřejším rodinným dávkám a dalším sociálním výhodám, nebyly rodiny ani z těch
nejnižších vrstev nuceny posílat své děti dříve do práce, aby tak posílily příjmy
domácnosti. K všeobecnému pocitu pokroku přispívaly také masivně zlepšené
podmínky bydlení a dopravy. Rodiny z dosud skromného prostředí začaly toužit
posunout své děti na společenském žebříčku o několik stupínků výše.
Ideologie vzdělanostní společnosti
Práce amerického sociologa Daniela Bella nazvaná Příchod postindustriální
společnosti (1973) byla označována za jakýsi manifest první vlny vzdělanostní
společnosti. Jako „postindustriální společnost“ autor označuje společnost, ve které se
vědění stává hlavním motorem hospodářského růstu. Podle Bella ve vzdělanostní
společnosti nehrají roli pouze čistě technické a úzce specializované dovednosti, ale
teoretické vědění s kulturním základem. Univerzity a vědecká pracoviště se mají
věnovat produkci tohoto univerzálního vědění. Díky tomuto teoretickému výkonu se
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tak škola stává nejvýznamnější institucí společnosti, která tak nahrazuje obchodní
firmu či banku.16
Bohužel, tyto myšlenky se v dnešní době nepodařilo naplnit, současné
převládající trendy jsou v rozporu se vším, co ve své vizi o postindustriální
společnosti autor prorokoval. 17

3.3 Pojišťovna
Škola jako pojišťovna je označována od 70. let 20. století, kdy vzdělání
přestává v důsledku globalizace ekonomiky, probíhající krize sociálního státu,
stagnace středních vrstev a změn na trhu práce fungovat jako výtah, stává se
pojišťovnou k udržení stávající pozice snižující riziko společenského poklesu v
rámci sociální stratifikace.
Proměna společnosti a vzdělání
Dlouho byly vyšší

formy vzdělání určeny jen malému

procentu

privilegovaných obyvatel. Vzdělání mělo spíše elitní charakter, jak popisuji
v podkapitole výše. Po druhé světové válce ale prošla řada zemí prudkou vlnou
demokratizace vzdělání, která rozšířila řady absolventů o potomky nejen středních,
ale částečně i nižších vrstev. Důsledkem bylo rovněž to, že diplom mohlo získat stále
více studentů a došlo k poklesu praktické váhy vzdělání.
Od sedmdesátých let 20. století přestává škola fungovat jako tzv. vstupenka
do výtahu, který vynášel minulé generace do stále vyšších pater společnosti. Naopak
působí často pouze jako vynucená strategie, jako pojistka, která má zabránit, aby
mladý člověk citelněji neklesl pod životní úroveň svých rodičů.
Vzdělání, které dříve sloužilo jako určitá opora skupinové naděje se plynule a
nepozorovaně proměnila v jakousi individuální pojistku. Diplomy už nepředstavují
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hodnotu samu o sobě, ale od absolventů se předpokládá, že jsou schopni využívat své
vědomosti dle aktuální vyžadované situace.18
Společnost rizik a vzdělání jako pojistka
Oblastí rizikové společnosti se zabýval především Ulrich Beck. Koncepce
rizikové společnosti umožňuje sledovat riziko toho, že v důsledku úspěšnosti velkého
počtu studentů mne studium nepojistí natolik, jak jedinec očekával. Získané vzdělání
s velkou pravděpodobností nepojistí jedince do takové míry, jako tomu bylo
v předchozí generaci vysokoškolsky vzdělaných jedinců.
Dochází k paradoxní situaci, kdy sice diplom ztrácí určitou hodnotu, ale na
druhou stranu bez určitého osvědčení o absolvování studia či diplomu nelze získat
konkrétní pracovní místo. Samo o sobě jde však pouze o papír, který nám umožňuje
získat dané místo, ale není zde jistota skutečného získání dané pracovní pozice.
Šance zajistit si lukrativní pracovní pozici, je stále menší, kvůli tomu diplom ztrácí
svou hodnotu.
Mezery v pojištění
Pokud by vzdělání mělo působit jako pojišťovna, je třeba si definovat, jak by
tedy mělo jedince pojišťovat. Mělo by chránit před sociálními riziky – především
riziko nezaměstnanosti, chudoby a sociálního poklesu. Hodnotu diplomu tedy
můžeme posuzovat ze tří sociálních hledisek – nakolik zvyšuje šanci získat
zaměstnání, jak ovlivňuje výši platu, do jaké míry zajišťuje absolventům dané
postavení ve společnosti.19
Pojistka, anebo vynucená strategie
Studenti požadují stále více vzdělání i přesto, že hodnota diplomu se vytrácí.
Stále více shromažďují školní diplomy, protože i přes jeho znehodnocování, zůstává
důležitou součástí toho, aby jedinec nebyl vyloučen z trhu práce. Vzrůstá nabídka
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pro kvalifikované absolventy, proto dochází k domněnce, že je třeba shromažďovat
vysokoškolské tituly za účelem získání a následně udržení si pracovní pozice.
Vynucenou strategií se stává orientace na další zvyšování vzdělání,
především pro příslušníky středních vrstev. Většina této sociální skupiny je do
značné míry závislá na vzdělanostních institucích, které jim pomáhají k udržení si
své sociální pozice. Vynucená strategie má rovněž dopad i na nižší vrstvy, jelikož
studenti z kulturně znevýhodněných vrstev mají šanci získat některý z nejméně
hodnotných diplomů. Pokud neuspějí ve studiu (což je u nich více pravděpodobné
než u ostatních), hrozí jim sociální vyloučení mnohem razantněji, než tomu bylo
v minulosti. Na trhu práce se objevuje stále více míst, které vyžadují příslušný titul a
v případě studijního neúspěchu, který je společností považován za životní katastrofu
i v nižších vrstvách, kde tomu tak dříve nebývalo.20

Nejistota jako osud
Donedávna se věřilo, že absolvováním vysoké školy si jedinec zajistí přístup
k lepším pracovním místům a naopak ten, kdo se nebude dále vzdělávat, má možnost
využít pouze druhořadé pracovní možnosti. Ale na počátku 21. století se tento názor
začíná opouštět.21
Nejistota je zde myšlena tak, že přesto, že absolventi získají požadovaný titul
a pochází z dobře situovaných rodin, na trhu práce se i přesto mohou těžko uplatnit a
kolikrát se musejí spokojit pouze s jednorázovými pracovními kontrakty, které
nejsou zcela podle jejich představ. Je to ovlivněno nasyceností trhu, jelikož přístup
ke vzdělání má stále více lidí a stále více je také absolventů, vysokoškolské pozice
jsou rychleji obsazené, vzniká zde převis na straně poptávky, a proto se absolventi
musejí spokojit s „horší“ pracovní nabídkou.
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4. Vzdělanostní společnost v České republice
V této kapitole se budu zabývat historií a strukturou českého školského
systému. Velkou výhodou spatřuji v tom, že jsem sama systémem prošla jako žákyně
i studentka. V současnosti se na systému podílím i z druhé strany jako zaměstnanec.

4.1 Historie českého školství
Počátky školství na našem území jsou patrné již v 9. století, kdy přišli na
Velkou Moravu první učenci českého národa. Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj
především šířili křesťanství, pravděpodobně založili první školu ve Velkomoravské
říši. V té době vznikla první slovanská abeceda – hlaholice. Autorem abecedy byl
Konstantin, který přeložil i část Bible.22 Díky vzniku abecedy předpokládáme i vznik
školské instituce, protože bylo potřeba místa, kde bylo možné poznávat a šířit
hlaholské písmo, nebo vychovávat kněžský dorost.
Instituce podobné dnešním školám vznikají za vlády knížete Bořivoje na
Pražském hradě i Vyšehradě, vyučovacím jazykem se stává staroslovenština.
V legendě o svatém Václavovi nacházíme první zmínku o škole v Čechách, kdy
kníže Václav byl poslán svým otcem, knížetem Vratislavem, na vychování do
školy.23 Ve středověku patří k hlavním nositelům vzdělanosti církev. Náš v té době
nejvzdělanější panovník Kníže Václav získává vzdělání na první latinské škole
v Budči. Církevní školy se dělily na klášterní, katedrální a farní. Vyšším typem, který
poskytoval vyšší vzdělání, byly školy latinské. Žáci se vzdělávali především ve dvou
oblastech, a to v křesťanské víře a latinském jazyce. Školy vznikají při farách a
klášterech, poskytují především elementární vzdělání. Významné byly školy
v Břevnově, na Starém Městě, či v Moravském Rajhradě.
Vedle církevních škol se otvírá vzdělání v městských a partikulárních školách
a to především díky rozvoji měst ve 13. století. Latinské školy byly nadále zřizovány
při farnostech, školy partikulární vznikly sloučením cechovních a kupeckých škol.
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Městské školy nižší byly dvou až tříleté a vyučovalo se trivium (gramatika, logika,
rétorika). Městské školy vyšší byly na 5 let a vyučovalo se kvadrivium (aritmetika,
geometrie, hudba a astronomie). Zvládnutí bylo předstupněm ke studiu filosofie a
teologie. Všechny školy vychovávaly především v náboženském duchu, snažily se o
hlubší kontakt žáka se světem.24
Nejvýznamnější událostí v historii českého školství byl vznik univerzity.
Papež Kliment VI. vydal 26. ledna 1347 v Avignonu listinu, která „ustanovuje, aby
ve městě Praze na věčné budoucí časy kvetlo obecné učení v kterémkoli povoleném
oboru“ a zaručuje obecné uznávání licenciátu i magisterské hodnosti v celém
křesťanském světě.25 Od tohoto roku už také začalo vyučování při několika
klášterech a při katedrále. Karlovou listinou byla slavnostně založena 7. dubna 1348
Karlem IV. Karlova univerzita. V době založení má čtyři fakulty – právnickou,
lékařskou, teologickou a artistickou. Vyučování probíhalo v latině, doba studia byla
čtyři roky. Fakt, že vyučování probíhalo v latině, již dopředu selektovalo možné
zájemce o studium vzhledem k tomu, že poznatky z latiny bylo možné získávat
pouze v církevních institucích. Založení univerzity vedlo k rozvoji vzdělání a kultury
na našem území.
V době předhusitské a husitské dochází k učení čtení a psaní v českém jazyce.
Zásadní vliv nad školami mají jednotlivá města, přesto hlavní úloha vychovávat ve
školách kněžský dorost je stále zachována. V 16. století se začínají zřizovat vyšší a
nižší latinské školy, především zásluhou Jana Blahoslava.26 Jednota bratrská šíří
vzdělání v rodném jazyce mezi lid, vydává české knihy, které lidem slouží jako
učebnice. Dochází k posunu od domácího učení k vyučování školnímu.
Po zásadních školských reformách v 18. století škola získává status
celostátního významu. Školních záležitostí se ujímá stát a je zavedena všeobecná
vzdělávací povinnost pro děti poddaných. Rakouská monarchie dospěla k názoru, že
24
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vzdělanost a vědění je síla moci. Začaly se vytvářet nové typy škol s novými
formami vzdělání. Císařovna Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku pro
děti ve věku 6 – 12 let.27 Školní řád dělil školy po roce 1774 do tří elementárních
stupňů, které jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Tři elementární stupně škol
Místo

Obsah vzdělání

fara

čtení, psaní, počítání, náboženství, základy polního
hospodářství

hlavní

krajské
město

triviální obsah + základy reálií, latiny, slohu, kreslení
a geometrie

normální

zemské
město

vše dohromady v širším rozsahu – rozšíření osnov

Název
triviální
6 – 12let

Zdroj: VALIŠOVÁ Alena, KASÍKOVÁ Hana, BUREŠ Miroslav. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a
aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, s.70.

Triviální školy byly jedno/dvoutřídní, navštěvovaly je z velké části děti
z chudých rodin. Vyučovacím jazykem byla mateřská čeština. Hlavní školy byly
troj/čtyřtřídní, připravovaly žáky k dalšímu studiu. Vyučovacím jazykem první rok
byla čeština, druhý kombinace českého a německého jazyka, v závěrečném třetím
ročníku se vyučovalo pouze v němčině. Vyučovacím jazykem posledního stupně
elementárního vzdělání – normálních škol byl jazyk německý. Rozhodující vliv na
elementární školství měla církev. K dalšímu studiu na gymnáziu připravovaly žáky
pouze školy hlavní a normální. Gymnázia byla pětitřídní, vyučování probíhalo
nejprve v němčině dva roky a poté v latině. Vyučování řídil vždy jeden třídní
profesor. Absolventi gymnázia mohli pokračovat ve studiu na univerzitě. Rakouské

27
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školství v té době bylo zjednodušeně rozděleno do tří stupňů: elementární škola,
výběrové gymnázium a univerzita. 28
K rozšíření škol dochází po vydání patentu Josefa II. roku 1781. Patent
deklaruje, že na každých 100 dětí připadne jedna škola. Ve školách učitelé posilovali
národní sebeuvědomování, učitelé vlastenci rozvíjeli českou vzdělanosti. Jejich
snažení nebylo naplněno a přes veškeré snahy je za vlády Josefa druhého upevňován
duch osvícenství, zvýšená centralizace a germanizační úsilí. Dochází k vybudování
krajských komisařů, kteří mají na starost dohled nad školským systémem. Dozor nad
školami má ve svých rukách církev. Učiteli se stávají řemeslníci i váleční
vysloužilci. Školství se řídí zásadou: „Rakousko nepotřebuje lidi učené, ale dobré
poddané.“ 29
K obratu dochází na počátku 19. století, učitelské povolání je chápáno jako
důležité a prospěšné. Jedná se o významnou činnost, která posiluje český národ.
Učitel musel být především vlastenec a vyučovat v mateřštině tedy češtině. Zakládají
se instituce jako knihovny, literární, pěvecké, divadelní kroužky. I mimoškolní
činnosti směřovaly hlavně k hospodářskému a kulturnímu povznesení obyvatelstva.
Rostoucí gramotnost je patrná, v roce 1865 je na 60 %, v roce 1900 dosahuje 94 %.30
V roce 1869 je přijat říšský zákon, zahrnující povinnou osmiletou školní docházku
pro chlapce i dívky, zřizují se učitelské ústavy pro vzdělávání učitelů, obsah vzdělání
je významně rozšířen.31 Děti byly povinny chodit do školy od 6 do 14 let. Vzdělání
probíhalo v mravně náboženském duchu. Zákony se v mnohých směrech obcházely a
na našem území bylo 51 % německých škol. Především v pohraničí musely děti
navštěvovat německé školy. Nedostatek státních českých škol vedl ke zřízení
soukromých menšinových českých škol. Od roku 1880 činnost těchto škol

28
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podporovala Matice česká, moravská a opatská.32 Základním typem je obecná škola,
která se dělí na obecnou a měšťanskou. I když se jedná o stejné vzdělání, měšťanské
školy dosahují větší úrovně. Bohužel základní úroveň vzdělání byla nízká, třídy byly
nevyhovující především kapacitně a žákům byly přiznávány úlevy, spojené s prací
v zemědělství. Rozdíly mezi venkovskými a městskými dětmi měly celkový
negativní dopad na celou společnost. Základní vzdělání bylo formální.33
Na počátku 20. století zaujímají Češi mezi národy monarchie přední místo.34 České
země dosahují téměř úplné všeobecné gramotnosti.
Po první

světové válce dochází

díky politické situaci

k rozpadu

Rakouska - Uherska a českému školství se otevírají nové obzory. Protikladem
rakouské školy se stává tzv. volná škola, která klade důraz na citovou stránku žáků.
Dále vzniká činná škola, která je postavena na vlastní zkušenosti.
Nejdůležitější je snaha o vytvoření jednotné vzdělávací soustavy. V čele stál Václav
Příhoda.35 Ministerstvo školství a národní osvěty je založeno hned v listopadu 1918,
v dubnu 1919 je přijat Zákon o menšinových školách. Od roku 1922, kdy vychází
nejdůležitější zákon z období první republiky tzv. Malý školský zákon, je povinná
školní docházka osmiletá. Jsou zrušeny úlevy ve školní docházce, do osnov je
zavedena tělesná výchova pro dívky a dva nové předměty – občanská nauka (po
vzoru francouzské školy) a ruční práce pro chlapce. Zákon jasně určuje obsah
vzdělání, cíle a úkoly školy. Rozdíly mezi občanskou a měšťanskou školou nadále
přetrvávaly. Významné bylo také založení druhé české univerzity v roce
1919 - Masarykova univerzita v Brně.
Od roku 1919 docházelo k jednotlivým změnám, které měly vést k zásadním
reformám školství první republiky. V platnost vešel zákon o zrušení celibátu
32
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33
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pedagogické
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učitelek. 9. dubna 1920 byl v Československu uveden zákon pojednávající o tom, že
,,Státu přísluší nejvyšší správa veškerého vychovávání a vyučování a dozoru
k němu.“

36

Díky tříletému průzkumu ve školách mělo dojít ke zřízení škol pro

národnostní menšiny v každé obci, kde je více jak 40 dětí jiné národnosti. Převážně
se jednalo o oblasti, kde se nacházela převážně německá národnostní menšina, zde
byl dán volný průchod germanizaci. Od roku 1922 do roku 1945 platil tzv. Malý
školský zákon, který mimo jiné nastolil osmiletou školní docházku, zavedl výuku
tělesné výchovy pro dívky, do školních osnov byly zařazeny dva nové předměty
občanská nauka a výchova a ruční práce pro chlapce. V blízké budoucnosti se též
počítalo se snížením žáku na jednoho učitele a to z 80 žáků na 60 žáků. Důležitým
opatřením bylo zavedení mateřské školy do školské soustavy.37
Střední všeobecné vzdělávací školy, mezi které patřilo gymnázium,
reálné gymnázium, reformní reálné gymnázium a reálka, měly společnou výuku
cizích jazyků. Ukončení proběhlo závěrečnou maturitní zkouškou. Ta opravňovala
žáku ke vstupu na vysokou školu stejného směru bez přijímacího řízení. Pokud si
absolvent zvolil jiný směr vysokoškolského studia, musel skládat rozdílové přijímací
zkoušky. Střední školu bylo možné opustit po absolvování nižšího stupně a
pokračovat v tzv. Abiturienském kurzu na střední odborné škole. Jednalo se o
studenty, kteří neměli zájem studovat dál na vysoké škole. Absolvování kurzu
zajišťovalo plynulý přestup a rychlé zapracování v praxi. 38
K udržení kroku s neustálým světovým vývojem kultury a ekonomiky, měla
pomoci tzv. příhodovská reforma. Reforma byla navržena doktorem Václavem
Příhodou, docentem filosofické fakulty UK. Reforma měla dvě části vnější a vnitřní
reformu. Vnější obsahovala reformu školského systému, především stejnými
podmínkami vzdělání dětí. Příhoda usiloval o demokratický systém, který by nedával
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přednost dětem z bohatých rodin. Názor byl opřen o statistické údaje počtu
studujících dětí z různých společenských vrstev. Navrhoval systém, kdy škola má tři
stupně: první stupeň obecná škola, druhý stupeň měšťanská a nižší stupeň střední
škola. Třetí stupeň měly vytvořit sloučením dvou vyšších stupňů středních škol.
Stupně obsahovaly různé vzdělávací programy, které umožňovaly vzdělání dětem
s různými úrovněmi vzdělání.39
Období první republiky se vyznačuje neustálými snahami o realizaci školské
reformy, ve výsledku ale k žádné významné změně od období Rakouska – Uherska
nedošlo. 40
K jednomu z největších otřesů ve školské správě došlo po vyhlášení
Protektorátu Čech a Morava, který vznikl 16. března 1939 následkem Mnichovské
dohody.41 Veškeré pravomoci týkající otázek školství spadaly pod Velkoněmeckou
říši. Politika Velkoněmecké říše, která se prosazovala přes Protektorátní ministerstvo
školství a národní osvěty, pomalu likvidovala české školství. Počty českých škol
rapidně klesaly, oproti tomu docházelo k nárůstu škol německých. Vysoké školy byly
uzavřeny na dobu tří let, později bylo rozhodnutí změněno na dobu neurčitou.42
V roce 1942 došlo k rozpuštění zemských školních rad, veškerá pravomoc a
rozhodování přešlo do kompetence ministerstva. Zrušením okresních školních
výborů, místních školních rad a místních výborů přešla v roce 1943 pravomoc do
rukou nově zřízeného školského oddělení (úroveň okresu) a do rukou starostů
(úroveň obce).43
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Otázka budoucího školství v období poválečného vývoje Československa
byla velmi nejistá. Hlavní snahou většiny pedagogů bylo, aby se pokračovala
v duchu období předválečné demokracie. Navázat na tuto tradici se projevilo jako
značně obtížné především díky špatné ekonomické situaci v období po druhé světové
válce. Jediným možným řešením byla reforma školské správy v Československu,
která povede k vytvoření jednotné školské soustavy. Prosazována byla uniformní
reforma stejná, jednotná pro všechny školy. Do roku 1948 se zapojovaly do diskuzí
politické strany, církev, ministerstva apod. V dubnu roku 1947 byl dán souhlas
Revolučnímu odborovému hnutí s provedením reformy jednotné školy z řad
odborníků.44
V únoru 1948 se vlády v Československu ujímá Komunistická strana. Je
vydán zákon o základní úpravě jednotného školství. Během relativně krátké doby
bylo celé školství postátněno. Zákonem z toho roku byly do školství včleněny
mateřské školy, odborné školství bylo také začleněno do školského systému. Zákon
měl poskytovat všem jednotné vzdělání a výchovu.45
Zákonem vydaným v dubnu 1953 byla snížena povinná školní docházka na
osm let, což v praxi znamenalo navýšení učiva na prvním stupni. Přechod žáků ze
čtvrté do páté třídy se stal nemalým problém pro velké procento z nich. Problémy
žáků se dávaly za vinu učitelům. Krize a nevyhovující stav vyvrcholily v dubnu
1958, kdy bylo usneseno prodloužení školní docházky a stanovily se nové cíle a
směry vzdělání. Žákům měla škola poskytnout nejen všeobecné znalosti, ale také
základy zručnosti, které jim pomohou při vstupu do skupin manuálně pracujících lidí.
Politické ideje se nesly v duchu pracovního principu, který byl podpořen novým
předmětem pracovní výuka. Politické myšlení daného směru nemělo budoucnost,
především podniky nedokázaly vytvořit potřebná místa. Náprava proběhla především
na prvním stupni, kde byly do osnov opět zařazeny např. výchovy, vlastivěda a také
cizí jazyky – ruština. Druhý stupeň rozšířil své osnovy o nepovinné předměty.
Základním znakem doby bylo: především se dostat na střední školu. Hlavní bylo
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dostat doporučení ze základní školy. Stěžejními ukazateli nebyly studijní
předpoklady, ale předpoklady politické. 46
Z historického hlediska je nejdůležitější proměna vysokého školství po
revoluci tedy po roce 1989, kdy se vysoké školy stávají demokratickými
organizovanými samosprávními institucemi. Velkou změnou prošly studijní
programy, kdy Sorbonnskou a Boloňskou deklarací došlo k transformaci na
dvoustupňový systém studia, tj. na bakalářský tříletý program a navazující
magisterský dvouletý program. Toto je zároveň i současná fáze školství, kde škola je
chápána spíše jako pojišťovna a význam vysokoškolského titulu ve společnosti
postupně klesá a je brán spíše jako prerekvizita pro další rozvoj.

4.2 Současná struktura českého školství
Následující podkapitola pojednává o struktuře českého školství. O jejím
členění a řídících orgánech vzdělávací soustavy.
Tabulka č. 3: Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání – ISCED 1997
0 preprimární vzdělávání (MŠ)
1 primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ)
2 nižší sekundární vzdělávání (6. – 9. tř.)
3 vyšší sekundární vzdělávání (10. – 13. tř. SŠ)
4 nástavbové školy
5 vyšší odborné školy, bakalářský a magisterský st. VŠ
6 doktorské studijní programy
Zdroj: Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání: ISCED. In: NAEP. [online]. [cit. 2015-04-04].
Dostupné z:http://www.naep.cz/image/content-management/ISCED%20klasifikace%20vzdelavani.pdf
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Obecné podmínky pro vzdělání jsou, že školní rok začíná v MŠ, ZŠ, SŠ i
VOŠ 1. září a končí 31. srpna – poslední dva měsíce jsou letní prázdniny, vyučovací
hodina trvá 45minut, vyučuje se pět dní v týdnu.
4.2.1 Předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání v České republice funguje na spolupráci rodiny a
předškolních zařízení. Předškolní pedagogika je považována za začátek soustavného
vzdělávání člověka. Díky tomu je k předškolnímu vzdělávání směřována velká
pozornost a má větší podporu státu. Předškolní instituce v našem státě jsou jesle a
mateřské školy. Zařízení se snaží přizpůsobit kognitivním, vývojovým a
emocionálním potřebám dítěte. Mateřské školy navštěvují zpravidla děti ve věku
3 - 6 (7) let. Formou hry, skupinových i individuálních činností si osvojují základní
pravidla chování a komunikace. Veškerá aktivita je založena na přímých zážitcích
dítěte. Vzdělávací program se snaží o vyrovnání rozdílů mezi dětmi před vstupem
k základnímu vzdělání. Cílem je, aby dítě získalo jak fyzickou tak psychickou
odolnost, bylo po psychické i sociální stránce samostatné. Předškolní vzdělání je
nepovinné, ale jen malé procento dětí u nás neprojde tímto vzděláním alespoň ve
zkráceném režimu. Cílem pedagoga je připravit dítě k dalšímu vývoji a učení.
4.2.2 Základní vzdělání
Základní vzdělání je povinné, zabezpečuje ho základní škola vždy v prvních
pěti letech devítileté docházky, zbylé čtyři roky může poskytnout základní škola,
osmileté gymnázium, konzervatoř. Vzdělání se tedy dělí na první a druhý stupeň.
Výuka se uskutečňuje v denní formě studia. Žáci jsou hodnoceni na základě
písemného a ústního projevu dle klasifikační stupnice od 1 – 5. Školní rok je
rozdělen na dvě pololetí, na konci každého jsou žákovy výsledky shrnuty a
ohodnoceny známkami i písemnou formou na vysvědčení. Dokladem o dosažení
základního vzdělaní je závěrečné vysvědčení z devátého ročníku nebo příslušné
vysvědčení z gymnázia či konzervatoře. Míra nedokončení základního vzdělání je
menší než jedno procento. Součástí základních škol zpravidla bývají školní družina,
školní jídelna, knihovna, klub, popř. jiné součásti, které jsou schváleny
ministerstvem. Za největší problém současného základního vzdělávání je považována
malá kvalita výuky cizích jazyků, mála míra porozumění informační a finanční
gramotnosti žáků a vysoká feminizace pedagogických pracovníků.
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4.2.3 Středoškolské vzdělání
O středoškolské vzdělání se mohou ucházet ti žáci, kteří splnili povinnou
školní docházku a splní podmínky dané školy pro přijetí. O podmínkách přijímacího
řízení rozhoduje ředitel školy. Daným typem vzdělání prochází většina populace.
Forma studia může být denní, dálková, večerní, distanční a kombinovaná.
V převážné většině se jedná o čtyřleté studium u denní formy studia. Ve všech
ostatních formách je studium o rok delší. Programy středního vzdělávání se rozlišují
podle délky, náročnosti, charakteru a typu ukončení. Ukončením příslušného
vzdělávacího programu může žák dosáhnout těchto stupňů vzdělání: střední vzdělání,
střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou. Instituce
středoškolského vzdělávání jsou střední odborné školy, střední odborná učiliště a
gymnázia. Gymnázia jsou buď čtyřletá – žák nastupuje po ukončení devítileté
základní docházky, nebo jsou víceletá osmiletá či šestiletá. Gymnázium poskytuje
úplné všeobecné vzdělání, ukončené státní maturitní zkouškou – maturitní
vysvědčení. Předpokládá se, že žáci budou nadále pokračovat ve studiu na terciárním
stupni vzdělávání. Střední odborné učiliště připravuje žáky k výkonu dělnických
povolání. Cílem je připravit žáky k výkonu kvalifikovaných zaměstnání, kde
převládá manuální práce. Žákům se dostává praktického i teoretického vzdělání.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou – výuční list. Střední odborné
školy vzdělávají a připravují žáky k povolání v daném oboru, např. pedagogickém,
ekonomickém, technickém.
Po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou studenti nastoupit na vyšší
odbornou školu, kterou je možné studovat prezenčně (2 – 3 roky) nebo dálkově (3 –
4 roky). Vyšší odborné školy řadíme do terciárního vzdělávání, ale nespadají pod
vysoké školy. Tento typ studia připravuje studenty k výkonu náročnějších odborných
povolání, prohlubuje jejich znalosti a učí je pracovat se znalostmi, které získali při
studiu na středních školách. Nemalou součástí je přenesení teoretických znalostí do
praktického života. Tento typ studia je určen především maturantům, kteří dávají
přednost aplikaci praktických znalostí před teoretickým akademickým studiem.
Studium je ukončeno absolutoriem. Jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá,
jak ze znalostí teoretických, tak z prokázání praktických dovedností a obhájení
absolventské práce. Po úspěšném ukončení studia na vyšší odborné škole získává
absolvent titul DiS. – diplomovaný specialista, který může užívat za jménem.
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4.2.4 Vysokoškolské vzdělání
Tradici českého vysokoškolského vzdělávání datujeme od doby vzniku první
české univerzity. Nejstarší akademickou institucí ve střední Evropě je Univerzita
Karlova, která byla založena roku 1348.
Nejdůležitější proměna vysokého školství proběhla po revoluci tedy po roce
1989, kdy se vysoké školy stávají demokratickými organizovanými samosprávními
institucemi. Zásadní změnou prošly studijní programy, kdy Sorbonnskou a
Boloňskou deklarací došlo k transformaci na dvoustupňový systém studia, tj. na
bakalářský tříletý program a navazující magisterský dvouletý program. Vysoké školy
se dělí na veřejné, státní a soukromé. Veřejné jsou zřizovány státem, státní školy jsou
specifické svojí povahou a vychovávají osoby potřebné pro chod státu, jedná se
například o policejní a vojenské školy, které jsou součástí zřizovatelského
ministerstva a nemají právní subjektivitu. Soukromé školy jsou obdobou škol
státních, musejí procházet stejnou akreditací, ale za studium si musejí studenti platit,
výjimku tvoří specializované školy (například pro velmi nadané studenty, kde
studium může být dotováno pomocí sponzora).
Akademický rok trvá 12 měsíců. Studium je členěno nejčastěji na semestry,
ročníky a bloky. Začátek akademického roku určuje rektor univerzity. Forma studia
je prezenční, distanční nebo kombinovaná. Na vysokou školu je žák přijat po
úspěšném složení přijímacího řízení. Dosavadním výsledkům se také přikládá
význam a mohou značně ovlivnit přijetí žáka ke studiu. Většina škol používá pro
přijímací řízení kombinaci přijímacích zkoušek anebo dosaženého průměru.
Vysokoškolské

vzdělání

poskytuje

studentům

vzdělání

na

třech

úrovních - první je bakalářský studijní program, dále navazující magisterský program
a nejvyšší formou je doktorský studijní program. Délka studia se pohybuje mezi
třemi až šesti lety. Bakalářský studijní program je zpravidla 3 - 4letý. Zaměřuje se na
přípravu k výkonu povolání a především připravuje studenty na další studium
v magisterském programu. Ukončen je státní závěrečnou zkouškou a obhajobou
bakalářské práce. Absolventi získávají akademický titul bakalář – Bc. Na bakalářský
studijní program navazuje studijní program magisterský. Ten je dvouletý, zaměřuje
se na získání teoretických poznatků. Dochází k rozvinutí a aplikování schopností
v konkrétním oboru. Studenti po úspěšném ukončení studia získají titul Mgr. nebo
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Ing. Po dokončení magisterského programu mohou studenti pokračovat ve studiu a
složit ve stejném studijním oboru státní rigorózní zkoušku. Součástí zkoušky je
obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání zkoušky a obhájení práce je udělen
titul např. JUDr., PhDr. Navazující je doktorské studium, které trvá obvykle tři roky,
zaměřuje se výhradně na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost. Státní
doktorská zkouška a obhajoba disertační práce opravňuje absolventa k užívání
akademického titulu doktor (Ph.D.). Studium na státních a veřejných školách
v českém jazyce je bezplatné. V ostatních případech, jedná-li se o studijní program
vyučovaný v cizím jazyce, student platí školné.
4.2.5 Orgány vzdělávací soustavy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je hlavním
kontrolním, řídícím orgánem vzdělávací soustavy. Hlavní činností je formulace
strategických plánů a dokumentů, návrhy příslušných zákonů. Zřizovateli
mateřských, základních a jim sloužících zařízení jsou příslušné obce. Střední a vyšší
odborné školy zřizuje kraj. Česká školní inspekce posuzuje kvalitu vzdělávacích
programů v předškolních, základních a středoškolských institucích. Kvalitu
vzdělávacích programů na vyšších odborných školách posuzuje Akreditační komise
pro vyšší odborné vzdělávání. O kvalitu vysokoškolského vzdělání se stará
Akreditační komise.
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5. Výzkumy percepce škol
5.1 Hodnocení škol z pohledu české veřejnosti
Civilizovaná

společnost

je

neodmyslitelně

vzděláváním nastupujících generací.

spojována

s hromadným

Jedním z pilířů institucionální struktury

moderní společnosti se stala právě škola, protože školním vzděláváním procházejí
všechny generace v období dětství a dospívání. Z tohoto důvodu se škola stala
zájmem široké veřejnosti, zejména rodičů.
Moderní společnost od školního vzdělávání vyžaduje, aby vybavilo žáky
potřebnými znalostmi a dovednostmi a také je seznámilo se základními normami,
hodnotami a vzorci chování v demokratickém světě, dále by mělo přispívat
k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a podporovat jejich individuální kognitivní i
emoční potenciál a připravovat je na osobní, pracovní i občanský život. Primární
význam však má působení rodinného prostředí na člověka, škola se tak musí
vyrovnávat s řadou překážek, jak z vnitřního, tak z vnějšího prostření, a proto je
potřeba podpora společnosti a spolupráce rodičů.
I přesto, že se škola mění v kontextu kulturních, politických, ekonomických i
sociálních procesů, vize budoucnosti školy není zcela jednoznačná. Instituce
pověřené vzděláváním si jsou vědomy klíčové role základního vzdělávání, kterým
prochází téměř veškerá populace v období dětství a dospívání, proto se věnují bloku
otázek, které jsou speciálně zaměřené na názory veřejnosti na školu. Jak česká
veřejnost vnímá roli školy ve vztahu k roli rodiny, zda rodiče oceňují informace a
rady, které jim škola předává, je veřejnost seznámena s existencí Rady školy, jaké
má veřejnost představy o „ideální škole“ apod. 47
Dle školského zákona (2004) byly na všech školách zřízeny Rady, v níž jsou
zastoupeni zákonní zástupci žáků, zaměstnanci školy a event. zletilí žáci. Rada je
orgánem školy, který poskytuje rodičům, zřizovatelům a občanům obce možnost
podílet se na správě školy. V pravomoci Rady školy je schvalování rozpočtu a vedení
výsledků hospodaření školy, školní řád a výroční zprávy školy. Vyjadřuje se také
47

WALTEROVÁ Eliška (et al.). Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání.
1. Praha: Karolinum, 2007, s. 66-69.
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k zaměření školních vzdělávacích programů, pravidlům hodnocení žáků apod.
Rodiče a zaměstnanci školy se mohou obrátit na Radu školy s různými náměty a
připomínkami.48
V rámci výzkumu realizovaného Ústavem výzkumu a rozvojem vzdělávání
(ÚVRV) Pedagogické fakulty UK v Praze a ve spolupráci se sociologickou
agenturou MEDIAN bylo respondentům položeno několik otázek týkajících se
českého školství a vzdělávání a otázky aktuální vzdělávací politiky. Pro účely této
bakalářské práce jsem vybrala některé z nich, které podrobněji popíši.
Na dotaz „Víte, co je posláním Rady školy a jaká je její funkce?“ až 45 %
veřejnosti přiznává, že nemá tušení, že Rada školy vůbec existuje a nemá představu o
jejím fungování. Více než čtvrtina, tedy 27 % dotazovaných odpovědělo, že o
existenci ví, ale nemají bližší představu o jejím fungování. 20 % veřejnosti uvedlo,
že bylo o Radách informováno jen okrajově. Pouhých 8 % vědělo, co Rady jsou a
jaká je jejich funkce. Tyto výsledky ukazují, že mezi školou a širokou veřejností
chybí vzájemná interakce.49
Graf č. 2: Co je posláním Rady školy a jaká je její funkce
Víte, co je posláním Rady školy a jaká je její funkce?
Vědí, co je Rada
školy a jaké jsou
její funkce
8%

Netuší, že Rada
školy existuje
45%

O Radě školy jsou
jen okrajově
informovány
20%
O existenci ví, ale
nemají bližší
představu
27%

Zdroj: WALTEROVÁ, Eliška (et al.). Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a
vzdělávání. 1. Praha: Karolinum, 2007, s. 74.
48

WALTEROVÁ Eliška (et al.). Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. 1.
Praha: Karolinum, 2007, s. 74.
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tamtéž
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Další z otázek byly: „Jak si česká veřejnost představuje vlastnosti ideální
školy?“ a „Do jaké školy by lidé nejraději chodili a posílali do nich své děti?“ Podle
výzkumu se jako nejdůležitější faktor jeví působení školy na žáky, ať už emoční i
kognitivní. Naopak za nejméně důležitý je považován faktor spolupráce rodičů a
široké veřejnosti se školou. Podle převládajících názorů by škola měla hlavně
vzbudit v žácích zájem se učit (uvedlo 63 % respondentů). Celkem 57 % respondentů
uvedlo, že děti by se do školy měly těšit a 53 % uvedlo, že by si děti měly také
odnést co nejvíce poznatků. Naopak není vyžadováno, aby škola spolupracovala
s rodiči. Mezi další vlastnosti, které nejsou výrazně favorizovány, ale také nejsou ani
jednoznačně odmítány, patří požadavek, aby pedagogové měli plnou kvalifikaci a
dále se vzdělávali (uvedlo 44 %), aby základní škola dobře připravila své žáky na
přijímací řízení na střední školy (35 %). Také je vyžadováno, aby škola byla schopna
nabídnout širší spektrum mimoškolních aktivit (28 %).50
Graf č. 3: Vlastnosti ideální školy
Jak si česká veřejnost představuje vlastnosti ideální školy
škola by měla vzbudit zájem žáků učit se

63%

děti by se měly do školy těšit

57%

děti by si měly odnést co nejvíce poznatků

53%

plná kvalifikace pedagogů a jejich další…

44%

příprava žáků na přijímací zkoušky na střední…

35%

širší spektrum mimoškolních aktivit

28%

spolupráce rodičů a široké veřejnosti se školou

15%

Zdroj: WALTEROVÁ, Eliška (et al.). Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a
vzdělávání. 1. Praha: Karolinum, 2007, s. 83
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Pokud si položím otázku „Jak se liší rodičovská populace?“ dle výzkumu
populace rodičů a nerodičů svými názory, jak má vypadat „ideální“ škola vůbec se
neliší. Rodiče žáků vycházejí z požadavků celé společnosti. Rodiče nevyžadují, aby
veřejnost více se školou spolupracovala, a netouží ani po tom, aby škola
spolupracovala s rodiči. 51
Škola je v očích veřejnosti chápána jako relativně uzavřená instituce, která je
vcelku imunní vůči názorům či požadavkům ze strany rodičů. Až 80 % se domnívá,
že rodiče nemají možnost ovlivnit podobu školy a její fungování. Pouze asi pětina
dotazovaných uvedla, že ví, že rodiče mohou nějakou formou ovlivňovat podobu
školy a dění v ní. V předchozích zjištěních se tedy ukázalo, že otevřenost školy vůči
rodičovské či širší veřejnosti není prioritou. Mezi nejčastější kontakt mezi školou a
rodiči patří pravidelná docházka na třídní schůzky (86 %), z toho 9 % respondentů
uvádí, že do školy se dostaví pouze tehdy, až když jsou přímo vyzváni. Téměř 60 %
rodičů se pasivně účastní školních akcí pro veřejnost.52
Mezi školou a rodinou je z pohledu veřejnosti jasně nastavena dělba práce.
Škola získává převahu v oblasti vzdělávání rodina naopak v oblasti výchovy, kterou
společnost považuje za doménu rodičů.
V současné době jsou rodiče spokojeni s komunikací s učiteli svých dětí.
Téměř 80% rodičů je spokojeno s obsahem a intenzitou komunikace s učiteli. Více
než dvě třetiny rodičů uvádí, že je učitelé o prospěchu jejich dětí informují i mimo
třídní schůzky, a to např. těsně před vysvědčením (70 %). Dále téměř dvě třetiny
rodičů (58 %) oceňují, že je učitelé pravidelně informují o probírané látce a jak
případně s učením doma pomoci. Díky těmto informacím má 52 % rodičů pocit, že
jsou schopni svému dítěti pomoci s domácími úkoly. Necelá polovina rodičů (44 %)
se však domnívá, že učitelé hlavně pracují na tom, aby žáky zaujali nějakou
intenzivnější formou vzdělávání.53
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1. Praha: Karolinum, 2007, s. 83-86.
52

WALTEROVÁ Eliška (et al.). Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání.
1. Praha: Karolinum, 2007, s. 89.
53

WALTEROVÁ Eliška (et al.). Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání.
1. Praha: Karolinum, 2007, s. 72-74.

39

5.2 Vliv výchovy na výběr vzdělání
Dosažené vzdělání do značné míry určuje sociální postavení jedince. Na
jedné straně jedinci s vyšším vzděláním získají vyšší sociální status, prestižnější
zaměstnání, vyšší plat. Snadnější vybudování sociální sítě, která bývá klíčovým
bodem v dosažení vyšší životní úrovně. Na straně druhé dochází k tomu, že jedinci
dosahující nižšího základního vzdělání, mají malé šance na dosažení jakéhokoliv
z výše uvedených bodů. Problém se odráží především v dlouhodobé nezaměstnanosti
a nedostatečném sociálním zabezpečení.
Sociální struktura společnosti má svoji určitou kontinuitu v oblasti sociálního
postavení rodin. Sociálně znevýhodněné rodiny (neúplné rodiny, nezaměstnaní
členové rodiny…) jsou negativním jevem, který může mít za následek chudobu a
sociální exkluzi. V letech 2005 – 2006 proběhl v České republice výzkum na téma
„Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní
vzdělání“, který byl realizován v Národním ústavu odborného vzdělávání. Sběr dat
probíhal

na

základě

strukturovaných

rozhovorů

pracovníků

úřadu

práce

s evidovanými uchazeči o zaměstnání, kteří byli již dlouhodobě nezaměstnaní (více
než šest měsíců) a měli pouze základní vzdělání. Většina respondentů, z hlediska
věkové struktury sledovaného vzorku, dosáhla (63,2 %) 17 let, dalších 27,8 % bylo
ve věku 16 let.
Graf č. 4: Věková struktura

Věková struktura
ostatní
9%
16 let
28%
17 let
63%

Zdroj: MATĚJŮ Petr, STRAKOVÁ Jana, VESELÝ Arnošt. Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k
řešení. Vyd. 1. Praha: SLON, 2010, s. 157-161.
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V šetření bylo zastoupeno 521 mužů, což je 53,3 %, a 456 žen to je 46,7 %.
Graf č. 5: Genderové rozložení

Genderové rozložení
ženy
47%

muži
53%

Zdroj: MATĚJŮ Petr, STRAKOVÁ Jana, VESELÝ Arnošt. Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k
řešení. Vyd. 1. Praha: SLON, 2010, s. 157-161.

Nadpoloviční většina respondentů měla pouze základní vzdělání (65,7 %),
28 % respondentů se vzdělávalo ve zvláštní škole a v pomocné škole 6,3 %.
Graf č. 6: Vzdělání respondentů
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Zdroj: MATĚJŮ Petr, STRAKOVÁ Jana, VESELÝ Arnošt. Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k
řešení. Vyd. 1. Praha: SLON, 2010, s. 157-161.

41

Výzkum měl odpovědět na otázku jaké je typické prostředí, ze kterého tito
mladiství pocházejí a zda se jejich rodinné a sociální zázemí nějak liší od většiny
populace. Jako indikátory různosti přístupu ke vzdělání byly vybrány tyto: život
v úplné rodině, úroveň vzdělání a nezaměstnanost u rodičů. Výsledky byly
porovnány se statistickými údaji, které vyplývají ze života většinové populace.
Rodinná situace
Výzkum se snažil objasnit, zda se rodinná situace sledovaných respondentů
liší od poměrů běžné populace. Výsledky potvrdily, že mladiství, kteří předčasně
opustili vzdělávání a jsou dlouhodobě nezaměstnaní, častěji vyrůstali v neúplných
rodinách nebo dokonce mimo rodinu. Z údajů Sčítání lidu, domů a bytů vyplývá, že
celkový podíl dětí, které vyrůstají v neúplných rodinách, tvoří asi 24 %, v rámci
sledovaného vzorku dosahoval podle těchto dětí přibližně 40 %. Z toho 32 % žilo
pouze s matkou, 5 % s otcem a další 4 % vyrůstaly s jiným rodinným příslušníkem či
v ústavní péči.
Úroveň vzdělání rodičů
Dalším indikátorem, na který se výzkum zaměřil, byla úroveň vzdělání
rodičů. Šetření ukázalo, že velmi vysoký podíl problematických mladistvých ze
zkoumaného vzorku vyrůstal v rodině, kde rodiče mají nízké vzdělání, a to 49 %
matek a 38 % otců dosáhlo pouze základního vzdělání. Podíl matek s vyučením byl
28 % a otců přibližně 39 %. Zastoupení osob s maturitním vzděláním se zde téměř
nevyskytlo.
Je-li porovnáno vzdělanostní složení rodičů těchto mladistvých se
vzdělanostním složením v České republice, kde je populace s nižším vzděláním ve
sledovaném vzorku vyšší než v běžné populaci, je odlišnost rodinného zázemí
zřejmá.
Nezaměstnanost rodičů
Dalším sledovaným faktorem byla nezaměstnanost rodičů, zejména ta
dlouhodobá. Adaptace rodiny na život v nezaměstnanosti, kdy jsou členům
vypláceny sociální dávky, může vést k běžné normě. V této souvislosti se tedy dá
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předpokládat, že dítěti chybí vzor běžného pracovního života a každodenní
docházení rodičů do zaměstnání.
Výzkum potvrdil předpoklad, že vysoký podíl mladistvých bez zaměstnání a
s vzdělávacími problémy vyrůstal v rodinách, kde byli rodiče nezaměstnaní. Pouze
22 % dětí mělo zaměstnáno oba rodiče, většina ale žila v rodině, kde byl
nezaměstnaný alespoň jeden rodič. Přibližně 22 % mělo nezaměstnané oba rodiče.
Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že rodinné a sociální zázemí
ovlivňuje budoucnost mladistvých. Ve srovnání s běžnou populací je pro tyto rodiny
typická nižší úroveň vzdělání a také vysoká míra nezaměstnanosti rodičů, zejména
nezaměstnanost dlouhodobá. Ve většině případů pocházejí tito mladiství z neúplných
rodin.
Ambice rodičů na vzdělání dítěte
V rámci výzkumu byla mladistvým položena otázka, jaké vzdělání od nich
rodiče očekávají. Téměř 71 % odpovědělo, že rodiče se spokojí s vyučením, pouze
14 % rodičů motivovalo dítě k získání maturity a požadavek na vysokoškolské
vzdělání se u rodičů téměř neobjevil.
Výsledky dále ukázaly, že nejnižší požadavky na vzdělání dětí měli rodiče se
základním vzděláním. Většina rodičů si přála, aby se dítě vyučilo, protože i rodiče se
základním vzděláním si již uvědomují, že základní vzdělání je v dnešní době
nedostačující.54
Nerovnost v mezigenerační reprodukci vzdělání je v ČR z vyspělých zemí
zdaleka nejvyšší.55
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6. Očekávané schopnosti jedince v současné společnosti
Mezinárodní výzkum „Předpoklady úspěchu v práci a v životě = PIAAC
(Programme for International Assessment of Adult Competencies)“ je organizován
Mezinárodním výzkumem dospělých, kterých zřizuje Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD). V posledních desetiletých dochází k velkému a hlavně
rychlému vývoj především digitálních technologií.

Ovládání těchto technologií

velkou měrou ovlivňuje uplatnění na dnešním trhu práce. Lidé, kteří jsou schopní,
efektivní a zdatní v informačních a komunikačních technologiích 21. století, jsou
schopni dokonaleji vykonávat svoji práci. Rychleji a jednodušeji se zapojují do
života moderní společnosti. Cílem výzkumu je zjistit, jak se lidé v jednotlivých
státech včleňují do moderní společnosti, rozvíjí a aktivují získané dovednosti. Co jim
pomáhá v úspěšném začlenění? Do jaké míry jsou schopni své znalosti efektivně
využívat. Výzkum se věnuje základním dovednostem, které by měl ovládat každý
občan moderního západního světa. Hlavní zkoumané činnosti používáme
v každodenním životě - čtení, vyhledávání údajů, využívaní počítačů a technologií.
Výzkum se dále zaměřuje na pracovní zkušenosti respondentů a průběh jejich
vzdělávání. Předkládá celkový obraz o problémech, se kterými se potýkají vyspělé
státy při vytvářené kvalifikovaných pracovních týmů v 21. století. Jedná se o jedno
z nejkomplexnějších dotazování svého druhu.
V České republice probíhal výzkum na přelomu let 2011/2012. Od zahájení
projektu, přes sběr dat až po zveřejnění prvních výsledků trval výzkum pět let.
Výzkumu se mohly účastnit všechny členské země OECD. Prvního zkoumání se
účastnilo 24 zemí (Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kypr, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédko,
USA, Velká Británie). Pro velký zájem probíhala druhá vlna zkoumání. Do sběru dat
bylo zařazeno dalších devět zemí (Chile, Indonésie, Izrael, Litva, Nový Zéland,
Řecko, Singapur, Slovinsko, Turecko). Národní koordinátorkou PIAAC pro Českou
republiku je přední česká socioložka doktorka Jana Straková.
Výzkum respondentů se zaměřuje na tři základní složky.

44

1/ Numerická gramotnost: obsahuje řešení běžných numerologických prvků, ale i
geometrii

a

prostorové

vnímání.

Kvantitativní

a

matematické

informace

v současnosti získávají na významu a jejich důležitost pro úspěch roste.
2/ Čtenářská gramotnost: důkladné čtení a jeho interpretace spočívá ve schopnosti
správného využití důležité informace. Po výsledcích předchozích výzkumů je jasné,
že čtenářská gramotnost do velké míry ovlivňuje úspěch v pracovní sféře lidského
života a nepostradatelnou složkou jedince v celoživotním vzdělávání.
3/ Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií: respondenti se
setkávají s běžnými počítačovými aplikacemi. Dovednost získat, zkoumat, aplikovat
a vyhodnocovat informace.56
Výzkum také pracuje s informací, že existují lidé, kteří nejsou schopni správě
interpretovat text, mají problém s čtením jednoduchého textu. Nečtou rádi, protože
textu nerozumí, což jim komplikuje každodenní běžné činnosti v životě. Výzkum
monitoruje výskyt těchto lidí v dospělé populaci a snaží se specifikovat jejich
individuální vzdělávací potřeby. Díky předchozím výzkumům ve většině vyspělých
států víme, že lidí s problémem porozumění psaného textu je nezanedbatelné
procento zastoupení. Respondenti dále vyplňují DOPROVODNÝ DOTAZNÍK
(určující demografické zařazení a vzdělání získané i doplňující) a dotazník
POŽADAVKY TRHU PRÁCE (mapující, do jaké hloubky využívají ve své profesi
numerickou či čtenářskou gramotnost, nebo jak řeší problémy pomocí informačních
a komunikačních technologií). Nezanedbatelnou složkou požadavků trhu práce je i
mapování schopností podmiňující komunikaci, prezentaci nápadů a týmovou práci.
Výsledky

mapují

funkční

gramotnost

české

dospělé

populace

v mezinárodním měřítku. Porovnávají gramotnost konkrétních skupin osob: mužů,
žen, minorit, absolventů určitých typů škol, pracujících v odlišných pracovních
sférách, občanů s různými úrovněmi vzdělání. Výsledky výzkumu PIAAC umožňují
srovnání s IALS (International Association of Legal Science – Mezinárodní sdružení
právní věd). Dojde k porovnání vývoje gramotnosti českého obyvatelstva za
posledních 12 let. Poskytne odpovědi na otázky: „Jak je funkční gramotnost důležitá
56

PIAAC: Obsah výzkumu PIAAC. PIACC [online]. 2011 [cit. 2015-05-08]. Dostupné z:
http://www.piaac.cz/informace_piaac2_obsah_vyzkumu
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pro životní úspěch? Jaké kompetence jsou pro dobré životní uplatnění nejdůležitější?
Do

jaké

míry

je

nízká

úroveň

funkční

gramotnosti

spojena

s rizikem

nezaměstnanosti?“57 Bude zjišťovat ovlivnění gramotnosti věkem či dalším
vzděláním, zdravotním stavem a občanskou angažovaností.
Specifikum České republiky je rozšíření vzorku respondentů ve věku 16 – 30
let, abychom získali přesnější informace o vědomostech lidí, kteří dostudují různé
typy a stupně škol. Informace tohoto rázu nejsou k dispozici v národním ani
mezinárodním měřítku. Poslední získané informace středoškolsky vzdělaných lidí
máme z roku 1995 v rámci výzkumu TIMSS (Trend in International Mathematics
and Science – Mezinárodní šetření v matematice a přírodních předmětech). Z roku
1999 jsou k dispozici výsledky výzkumu občanských kompetencí. Oba výzkumy
předkládají propastné rozdíly mezi absolventy různých typů škol.58
Šetření proběhlo mezi občany České republiky, kteří jsou ve věku 30 – 65 let.
Vybráni byli náhodně, pouze na základě svého bydliště a věku. Celková snaha je
věnována pravděpodobnostnímu výběru, který by měl být reprezentativní složkou
respondentů reprezentujících dospělou populaci u nás. K účasti bylo osloveno téměř
6000 domácností. Dotazování probíhalo přes vyškoleného dotazovatele, který
navštívil respondenty v jejich osobním prostředí. První část dotazování obsahuje
dotazník, který zjišťuje informace typu: vaše dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti,
užívání technologií atd. Druhou část řešíte buď v elektronické, nebo tištěné podobě.
Zodpovídáte úlohy, se kterými se setkáváte v běžném životě. Dotazování a vyplnění
zabere respondentovi přibližně dvě hodiny času. Účast v projektu byla dobrovolná a
samozřejmě důvěrná.
V oblasti čtenářské a numerické gramotnosti a v řešení problémů dosáhli
bezkonkurenčně nejlepších výsledků obyvatelé severských států (Finsko, Norsko,
Švédsko) a Nizozemí. Výsledky byly nadprůměrné ve všech oblastech dotazování.
Naopak podprůměrných výsledků dosáhlo Irsko, Polsko a Spojené státy.
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Ve čtenářské oblasti byly výsledky České republiky průměrné a srovnatelné
s výsledky např. Kanady, Estonska, Anglie či Slovenska. Statisticky jsme dosáhli
lepších výsledků než občané sousedních států Německa, Polska i Rakouska.
V numerické gramotnosti jsme dosáhli nadprůměrných výsledků, které můžeme
srovnávat s Rakouskem a Slovenskem. Výsledky byly lepší než v Německu a Polsku.
V žebříčku výsledku řešení problémů bylo lepší Německo, srovnatelné
Rakousko a horší Slovensko, Polsko. ¼ dospělých nebyla schopna nebo ochotna
vyplňovat dotazníky elektronicky, tento podíl je srovnatelný s ostatními státy a nějak
nevybočuje z průměru. Mezi zúčastněnými zeměmi nejsou velké rozdíly, ale patrné
rozdíly pozorujeme v rámci jednotlivých zemí. V České republice dosáhli výrazně
lepšího výsledku obyvatele Prahy, výrazně horších výsledků dosáhli obyvatelé kraje
Karlovarského.59
Při srovnání předchozího testování lze říct, že gramotnost dospělých Čechů
v posledních 15 letech nestoupá ani neklesá. Výsledky ukazují, že se zhoršují
znalosti žákovské populace obyvatel. K propadu u nejmladších dochází ve všech
dotazovaných zemích kromě Austrálie, Polska a Spojených států.
Stále se vyznačujeme velkým podílem absolventů nematuritních oborů, kteří
dosahují nižšího průměru způsobilosti řešení problémů. Výsledky čtenářské
gramotnosti jsou z genderového hlediska zanedbatelné – mezi muži a ženami jsou
v naší zemi minimální rozdíly. Výrazně lepších výsledků dosahují muži v Jižní
Koreji. Jedinou zemí, kde dosahují výrazně vyšších výsledků ženy je Polsko.
Z hlediska věku dosahují Češi nadprůměrných výsledků ve věku 16 – 24 let,
k nejlepším výsledkům se dostávají věkové kategorie 25 – 34 let. Naopak střední věk
(35 – 54 let) se dostává do podprůměrné oblasti. Přesto obyvatelé poslední
dotazované skupiny věk 55 – 64 let jsou opět nadprůměrní. Rodinné zázemí rapidně
ovlivňuje výsledky testů. Lidé z kvalitního sociálně-ekonomicky rodinného zázemí
dosahují příznivějších výsledků. Velmi důležitou roli hraje dosažené vzdělání rodičů
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a příznivé rodinné zázemí dotazovaných. Úroveň gramotnosti je téměř přímo úměrná
socioekonomickému statusu.
K zajímavým číslům dochází výzkum v oblasti neekonomických efektů
gramotnosti (např. zdraví, důvěra, dobrovolnictví, politika). S výrokem, že člověk
může důvěřovat jen několika málo lidem, se ztotožňuje 85 % Čechů. Za poslední rok
se žádným způsobem nepodílelo na dobrovolnické činnosti 82 % Čechů. Pocit, že
nemůžeme ovlivnit poltické dění ve své zemi má 65 % našich obyvatel. Jedná se o
třetí nejvyšší podíl občanu, horší mínění mají už jen obyvatelé Itálie a Slovenska.60
Uplatnění absolventů ovlivňuje několik faktorů: dosažené vzdělání, sociální
status vycházející z rodiny a úroveň gramotnosti absolventa.61 V posledním desetiletí
došlo ke zvýšení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, kteří svým tlakem na trh
práce, dosahují vzniku odpovídajících pracovních míst. Díky vyššímu procentu lidí
s terciálním stupně vzdělání dochází tzv. ke kaskádovému efektu (vysokoškolští
absolventi jsou nuceni obsazovat pozice primárně určené absolventům středních škol
s maturitou, ti častěji zastávají pracovní pozice určené pro vyučené, kteří častěji
končí na nekvalifikovaných místech).
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Závěr
Problematika vzdělanostní společnosti prochází v posledních letech řadou
změn, mezi ně patří hlavně to, jak společnost vnímá vysokoškolsky vzdělané jedince.
Jak bylo zjištěno v teoretické části této bakalářské práce, tak vzdělanost úzce souvisí
s tím, kde se daná společnost nachází. Je velmi důležité, jak stát vzdělanost a
vzdělávání podporuje a přispívá tím k dalšímu rozvoji.
Rovněž z teoretické části vyvstala otázka, do jaké míry je člověk schopen se
vymanit

z nuzných podmínek, pokud se v nich narodí. Zde je jedním

z nejdůležitějších faktorů právě vzdělání a právě touto problematikou se tato práce
zabývala. V České republice (mnohem více než jinde v západní Evropě) sociální
okolí a rodiče velmi výrazně ovlivňují, zda bude jedinec v dospělosti trpět chudobou
či nezaměstnaností, proto je třeba se detailněji zaměřit na jednotlivé aspekty této
problematiky.
Úkolem této bakalářské práce bylo taktéž nalézt odpovědi na otázky, zda je
pro českou veřejnost otázka toho, jak škola přispívá či nepřispívá k udržování
sociálních či vzdělanostních nerovností kritériem při vnímání a hodnocení škol.
V případě rovnosti podmínek vzdělávání by se mělo každému žákovi dostat stejných
podmínek, jak v oblasti hmotné, tak v oblasti sociální a personální. V současné době
tomu tak bohužel není.
Z výzkumů prováděných v posledních letech vyplývá, že pro českou
veřejnost není kritériem to, zda škola přispívá či nepřispívá k udržování sociálních a
vzdělanostních nerovností, ale převládají zde jiná kritéria při vnímání a hodnocení
škol. Může být poněkud zarážející, že vzdělání pro značné množství lidí nepatří
k prioritnímu zájmu. V určitých případech chybí dostatečná iniciativa k otevření
některých kontroverzních otázek například včasné rozdělení žáků v průběhu školní
docházky, mezi další z kontroverzních otázek patří právě diskutovaný nárůst počtu
studentů vysokých škol.
Dalším zkoumaným problémem bylo zjistit, jak se změnilo české školství
v průběhu historie na našem území. Zde došlo k zásadnímu zjištění, že nejen, že
došlo k různým proměnám v oblasti vzdělávání, ale hlavně došlo ke změně vnímání
školy, školství a vzdělávání obecně. Vzdělání dříve bylo jen pro hrstku vyvolených a
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vysokoškolsky vzdělaní občané byli velmi uznávanými jedinci společnosti. Později
vzdělání dokonce pomáhalo jedince vynést z nižších sociálních vrstev do vyšších,
zde se uplatňovala myšlenka „škola jako výtah“. V současnosti je vzdělání přístupné
téměř každému a ztrácí tím určitou jedinečnost a prestiž. Proto je nutné se touto
problematikou dále zabývat, aby vysokoškolské vzdělání mělo opět svoji vzácnost.
Cílem bylo pochopit, jak v České republice funguje systém vyrovnávání
sociálních nerovností. Jednou z možností je zaměřit se nejen na počty přijímaných
studentů na vysoké školy, ale také na okolnosti za jakých jsou na dané školy
přijímány. Druhá z možností je, že na některé univerzity jsou přijímání pouze
studenti s vysokým sociálně ekonomickým statusem, tím pádem dochází ale
k přetrvávání či dokonce prohlubování stále větší nerovnosti. Z tohoto důvodu bych
se osobně přikláněla k první možnosti, která se více snaží eliminovat zmiňované
sociální nerovnosti v oblasti vzdělávání.
Zajímalo mne rovněž, zda úspěch v zaměstnání či zaměstnanost obecně
působí s úspěšným dokončením vysoké školy. Díky výsledkům z komplexního
dotazníkového šetření PIAAC se mi podařilo nalézt odpověď na tuto otázku, jelikož
přesto, že je vzdělání velmi podstatnou složkou v životě jedince, tak je také ovlivněn
sociálním prostředím, ve kterém jedinec vyrůstal či tím, v jaké sociální vrstvě se
pohyboval v dětství a dnes. Zároveň je nutné získané znalosti vhodně a efektivně
využít.
Domnívám se, že jsem dostála svých na počátku stanovených cílů a že jsem
se dozvěděla mnoho nového v oblasti vzdělanostní společnosti. Tyto poznatky mohu
dále využít nejen při dalším studiu, ale rovněž v praxi.
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